
  

 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  

PRÁCE SV.  ALŽBETY,  N. O. 

Bratislava 

 

    

Zápisnica 

zo  spoločného rokovania  Programovej rady Vysokej školy zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety pre študijné programy a odbory habilitačného 

konania a inauguračného konania a Rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania konanej  dňa 16. decembra 2022.  

   

Miesto rokovania:  Na Poliankach, Pod Brehmi č. 4/A,   Bratislava 

 

Program rokovania:  

Schvaľovanie záverov Hodnotiacich správ (HS) pracovných skupín z druhého kola vnútornej 

akreditácie študijných programov VŠZaSP (Hodnotenie podľa metodiky zo septembra 2022) 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Z 22 členov (7 interných) a 16 externých členov, prítomných 20  

Ospravedlnení 

Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.- prezident SLS  a  doc. PhDr. Ing. Božena  Igliarová 

z MPSVaR SR ) ž členov Programovej rady.  

 

Priebeh rokovania 

Spoločnému rokovaniu Programovej rady VŠZaSP pre študijné programy a odbory 

habilitačného konania a inauguračného konania ( ďalej len ,, PR )  a Rady  VŠZaSP pre 

vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania ( ďalej len ,, RVS“)  

predchádzalo stretnutie Študentskej rady VŠZaSP s panelom zahraničných externých 

expertov  zmluvných partnerov. Cieľom ktorého bolo zapracovať požiadavky študentov do 

systému posudzovania študijných programov v oblasti praktickej  výučby študentov. 

Predsedajúci Dr. h. c. prof. JUDr. V. Tkáč, PhD.  po spoločnom rokovaní študentskej rady a 

panelu expertov zo zahraničia otvoril spoločné rokovanie PR a RVS. Upozornil, 

že  hodnotíme závery už druhého kola hodnotenia v r. 2022. Prvé kolo prebehlo po 

zosúladení vnútorného systému  v mesiacoch január až apríl 2022 (zdravotnícke študijné 

programy  a vybrané programy sociálnej práce). 

Toto prvé kolo  doplnila vizitácia a hodnotenie v anglickom jazyku, ktoré  prebehlo 6.októbra 

-14.októbra 2022, kedy hodnotila študijné programy a pracoviská medzinárodná 

akreditačná skupina (experti z USA, Kanady, Švajčiarska, Sýrie). 



  

 

Druhé kolo prebiehalo v dôsledku výstupov z prvého kola z leta a jesene 2022, na všetkých 

pracoviskách VŠZaSP  v SR v dňoch  od 7.októbra 2022 až 16.decembra 2022. 

Jednotlivé pracoviská kontrolovali tieto skupiny:  

1. Ošetrovateľstvo,  fyzioterapia a pôrodná  asistencia - prof. Dr. V. Kozoň, PhD. (Viedeň), 

Ing. M. Kollár, MPH (hlavný kontrolór), Dr. h. c. mult. prof. MUDr. V.  Krčméry, DrSc., Bc. 

I. Kmiť a Mgr. M. Tóthová  (zástupcovia študentov a Alumnov), 

2.Verejné zdravotníctvo  a zdravotnícke vedy -  prof. MUDr. J.  Šuvada, PhD., MPH. MBA 

(zahraničný  expert-  WHO,) prof. L. Novotný, Pharm.D., Ph.D., D.Sc. (zahraničný  expert 

Kuwait), prof. MUDr. M. Šramka, DrSc. (zástupca  zmluvných domácich partnerov) 

a zástupca  študentov a Alumnov, 

3.Sociálnu prácu,  misijnú a charitatívnu prácu a psychológiu , pracoviská so sídlom  mimo 

Bratislavy vo východoslovenskom  regióne (Dr. h. c. prof. JUDr. V. Tkáč, PhD., Ing. M. 

Kollár, MPH,  zástupcovia študentov a Alumnov a  Dr. h. c. doc. JUDr. Ing. Vlastimil Vicen, 

PhD., LL.M, MBA  ako zástupca zahraničného partnera z ČR) 

4.Západoslovenský región a Bratislavu  (prof. PhDr. M. Oláh, PhD. ako domáci expert ,Ing. 

M. Kollár, MPH,  prof.  Dr. habil. Ing. Pawel Czarnecki, MBA, LL.M., MPH z Poľska a 

zástupca študentov a expertov. 

5.Stredoslovenský región – prof. PhDr. Ing. Mgr.  L. Radková, PhD. (domáci expert), Dr.h.c. 

doc. JUDr. Ing. Vlastimil Vicen, PhD., LL.M, MBA  (zahraničný  expert z ČR) , Ing. M. 

Kollár (hlavný  kontrolór), domáci člen teamu, Mgr. Z. Hajdenová (zástupca študentov), Mgr. 

Z. Wirtz ( zástupca Alumnov). 

 

Predsedovia pracovných skupín prečítali všetky hodnotiace správy u 105 študijných  

programov. Zoznam študijných programov  je uvedený  v prílohe č.  l. a hodnotiace správy  sú 

uvedené  v prílohe č. 2. 

Na záver sa hlasovalo nad závermi jednotlivých pracovných skupín ( ďalej len ,,PS“). 

Výsledky hlasovania 

PS1 z 22 členov,20 prítomných 19 za 

PS2 z 22 členov 19 prítomných 18 za 

PS3 z 22 členov 18 prítomných 16 za 

PS4 z 22 členov 18 prítomných 17 za 

PS5 z 22 členov  18 prítomných 16 za 

 

 

 



  

 

Záver:  

Väčšinou hlasov PR  odsúhlasila závery hodnotiacich správ pracovných skupín č. 1-5 s tým,  

že študijné programy  l-105 študijných  programov (viď príl. č. l) spĺňa vnútorné kritéria VŠ. 

RVS počtom hlasov 20 z 22 odsúhlasila aj výsledky PR vo veci splnenia vnútorných kritérií 

na odbory  habilitačného konania a inauguračného konania na pracovisku Rektorát VŠZaSP 

ako aj na pracovisku  Fakulta – Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána 

Pavla II , ako aj výsledky dvoch programov špecializačného štúdia. 

 

 

Zapísali:  

Ing. M. Kollár, MPH  

Mgr. Lenka Chalupová 

 

Overil :  

Dr. h. c. prof. JUDr. V. Tkáč, PhD. – predseda PR VŠZaSP 

 

 

V Bratislave 16.decembra 2022  

 

 


